Informatiebrochure Tennisclub Lanaken

Adres: Neerharenweg z/n 3620 Lanaken
Secretariaat: Tongersesteenweg 121, 3770 Riemst
Tel clubhuis: 089/717457
Website: www.tclanaken.be
e-mail: info@tclanaken.be

Welkom
Het bestuur van Tennisclub Lanaken heet u van harte welkom bij onze club.
TCL is een van de grootste clubs in Limburg waar het accent gelegd is op enerzijds het
recreatieve element en waar anderzijds het competitieve element een belangrijke rol speelt.
Op sociaal vlak willen wij een extra rol spelen met mogelijkheid tot rolstoeltennis.
Met deze brochure wil het bestuur u kennis laten maken met de verschillende commissies die
TCL kent. Daarnaast beogen wij u informatie te geven over de werking van de club, een
aantal regels die van belang zijn bij het reserveren en het verzorgen van de tennispleinen.
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Werking van TC Lanaken .
Teneinde de leden nauwer te betrekken bij het reilen en zeilen van hun vereniging, heeft het
bestuur TCL-commissies opgericht.
Elke commissie heeft een specifieke taak en eigen samenstelling, zij beheren zelfstandig hun
domein en rapporteren naar het hoofdbestuur toe.
Bar-commissie
mailadres : info@tclanaken.be
 Evalueert de werking inzake bar en clubhuis.
 Noël Penders (vz), Dirk Vanstapel en Eric Eurlings.
Competitie-commissie
mailadres : info@tclanaken.be
 Draagt zorg voor het goede verloop van competities zoals TCL-tornooi,
clubkampioenschap en interclub.
 Bart Boosten, Anke Kaes, Remi Wijnen, Mirthe Wijnen, Maurice Roumans en Alain
Wauters.
Tornooi-commissie mailadres : info@tclanaken.be
 Draagt zorg voor het goede verloop van ons TCL-tornooi, vooral betreffende extrasportieve zaken.
 Erik Beckers, Claudia Declercq, Marc Loubele, Linda Ramaekers, Pieter Froyen,
Geert Jordens, Hilde Roox, Renaat Sillen.
Jeugd-commissie
mailadres : jeugd@tclanaken.be
 Waakt over de jeugdwerking van TCL waarbij er zowel aandacht is voor de
verbetering van het niveau van de jeugdspeler als voor allerhande leuke activiteiten
voor de jeugd.
 Sander Bijnens, Bart Boosten (vz), Danny Caubergh, Jill Caubergh, Inge Luyckx,
Sophie Muyters, Cindy Noben, Mirthe Wijnen, Frank Klingestijn, Sara Jansen, Mariet
Crayebex, Martine Caubergh en Tine Brouns.
Trainings-commissie
mailadres : lessen@tclanaken.be
 Zorgt voor de samenstelling en begeleiding van de trainersstaf en de indeling van de
trainingen.
 Danny Caubergh (hoofdtrainer + trainerscoördinator), Marleen Harings, Bart Boosten,
Harold Kostons en Alain Wauters
Recreatie-commissie
mailadres : info@tclanaken.be
 Organiseert vriendschappelijke ontmoetingen en festiviteiten voor de TCL-leden ten
einde de betrokkenheid van alle clubleden te verhogen
 Paulette Daniels, Piet De Weerdt, Wicky Heemskerk, Colette Hensen, Iris Herberghs,
Jean-Marie Herberghs, Gerda Jacobs, Frans Janssen, Adele Judong, Joris Swennen
(vz), Jean Schuffelers.
Technische-commissie
mailadres : info@tclanaken.be
 Draagt er zorg voor dat de technische kant van de club gewaarborgd is. Te denken valt
aan onderhoud en verbetering van pleinen en clubhuis, netheid van de omgeving e.a.
 Noel Penders, Eric Eurlings, Dirk Vanstapel en Jos Nijssen

Webmaster
mailadres : webmaster@tclanaken.be
 Zorgt ervoor dat onze website www.tclanaken.be up to date blijft obv input bezorgd
door diverse commissies
 Jean Schuffelers en Harold Kostons.

Secretariaat
mailadres: secretariaat@tclanaken.be
 Zorgt voor de verwerking van de mail- en papierstroom binnen TCL
 Alain Wauters
Penningmeester
mailadres: penningmeester@tclanaken.be
 Zorgt voor een correcte opvolging van de betalingen
 Dirk Vanstapel
Ledenbeheer
mailadres: leden@tclanaken.be
 Zorgt ervoor dat ons ledenbestand correct blijft, om hierin te slagen is het van het
grootste belang dat door ieder lid ieder jaar opnieuw een inschrijvingsformulier wordt
ingevuld en dat alle adreswijzigingen, of wijzigingen van telefoonnummers of e-mailadressen zo snel mogelijk worden doorgegeven.
 Alain Wauters
PR-commissie
mailadres: info@tclanaken.be
 Zorgt voor werving en opvolging sponsors.
 Promotionele ondersteuning van de diverse commissies.
 Peter Caubergh
IT-commissie
mailadres: IT@tclanaken.be
 Zorgt voor de website, onderhoud reserveringssysteem en computers TC Lanaken
 Bart Boosten, Harold Kostons, Jean Schuffelers en Alain Wauters.
Rolstoel-commissie
mailadres: info@tclanaken.be
 Zorgt voor organisatie rolstoeltornooi en initiatieven naar rolstoeltennissers
 Rob Vossen en Remi Wijnen.

Vast Lid
Sinds de invoering van de nieuwe VZW-wetgeving werd het begrip vast lid ingevoerd, dit zijn
de leden die stemrecht hebben op de algemene vergadering.
Er dient hiervoor geen extra lidgeld betaald te worden, wel worden jaarlijks de namen van de
vaste leden doorgegeven aan de rechtbank van koophandel.
Wil u vast lid worden en wenst u dus uitgenodigd te worden voor de jaarlijkse algemene
vergadering, gelieve dan een mail te richten aan leden@tclanaken.be, met uw kandidatuur als
vast lid. U zal dan een uitnodiging ontvangen voor de volgende algemene vergadering, waar
uw kandidatuur als vast lid op de agenda zal staan.

Verzekering
Door u lid te maken bij TC Lanaken wordt u ook automatisch aangesloten bij Tennis
Vlaanderen.
Tennis Vlaanderen heeft voor al haar leden een polis voor sportongevallen afgesloten alsmede
een polis BA voor alle vrijwilligers. Beide polissen lopen bij verzekeringsmaatschappij
Ethias.
Mocht u het slachtoffer zijn van een sportongeval, gelieve dan contact te nemen met het
secretariaat van de club.

Onderhoud banen
Elk jaar opnieuw doen we ons best om met goed opgemaakte pleinen het tennisseizoen te
beginnen, daarom investeren we veel geld in de opmaak van de velden. We verwachten dan
ook dat ALLE leden meehelpen om de banen goed te onderhouden.
Dat betekent :
 In het voorjaar kan vorst optreden, de pleinen mogen dan zeker niet bespeeld worden ! !


Na de opmaak van de banen in het voorjaar dienen we ca. twee weken te wachten. In deze
periode worden de pleinen voortdurend gewalst om de nodige vastheid te krijgen.



Indien de pleinen blinken of er staan plassen op, gelieve niet te spelen.



Enkel bestuursleden hebben de bevoegdheid om gravel op de pleinen te laten gooien,
respecteer dit zodat we later op het seizoen geen problemen krijgen.



Na ieder uur dienen de pleinen gesleept. We verzoeken om in cirkels te slepen zodat de
bovenste laag gravel op de pleinen blijft liggen. Door de pleinen van voren naar achteren
te slepen, wordt de gravel tegen de omheining getrokken met als gevolg dat we daar een
ophoping van gravel krijgen. Begin ongeveer in de helft van uw speelveld en sleep in
spiraalvorm naar de buitenkant.



Bij droog weer dient men voor en na het gebruik van de banen te sproeien.

Terreinreglement TC Lanaken
A.Gebruik van de Terreinen
1. Om gebruik te mogen maken van de terreinen van TCL dient men lid te zijn van TCL
en zijn lidgeld voor het betreffende jaar volledig betaald te hebben. Uitzonderingen
kunnen enkel worden toegestaan door de raad van bestuur. Indien een niet-lid de
banen gebruikt, bijvoorbeeld ikv invitatieregel, is hij niet gedekt door onze
verzekering.
2. Elk lid van TCL mag maximaal 3 keer per seizoen een niet-lid inviteren
tegen een vergoeding van € 5 per invitatie en waarbij reservatie verplicht
is als men gebruik wil maken van een terrein. Voor deze reservatie dient
U als tegenstrever “introducee x” te nemen uit de groep “gasten”.
Het bedrag voor de invitatie dient voor aanvang van het tennissen
overgemaakt te worden op rekening IBAN nr: BE80 4532 0682 2177,
BIC-adres KRED BE BB met vermelding betaling introducee dd/mm/jjjj
om xxuxx.
3. De kledij dient te voldoen aan de reglementen van Tennis Vlaanderen en de zolen van
de tennisschoenen mogen geen grof profiel hebben, ze dienen geschikt te zijn om op
gravelbanen te tennissen.
4. Na ieder gebruik van het terrein dient er te worden gesleept. En bij droog weer dient
men, voor het gebruik van het terrein, te sproeien.
5. Bij regen, bij glimmende terreinen of wanneer er plassen op de terreinen staan, mag er
absoluut niet gespeeld worden, dit om te voorkomen dat de terreinen worden
beschadigd. De terreinverzorger kan steeds autonoom beslissen over het al dan niet
bespeelbaar zijn van de terreinen.
B.Reservatie van de Terreinen
1. De terreinen kunnen uitsluitend worden gereserveerd door gebruik te maken van het
elektronisch terreinreserveringssysteem van Tennis Vlaanderen welke via de website
van TCL dan wel via de website van Tennis Vlaanderen te bereiken is. U heeft
hiervoor uw lidnummer en paswoord van Tennis Vlaanderen nodig.
2. Een reservatie voor enkelspel geldt steeds voor 1 uur, bij een reservatie voor
dubbelspel kan men 2 opeenvolgende terreinen reserveren. De mensen die u registreert
in het reservatiesysteem dienen ook effectief degene te zijn die gaan spelen, mocht u
na de reservatie toch nog van tegenspeler willen wisselen, gelieve dit dan ook in het
reservatiesysteem aan te passen.
3. Men kan maximaal 1 week op voorhand reserveren en men kan maximaal 2 maal
reserveren. Tussen 2 reservaties dient steeds een periode van 12 uur te zitten. Een
volgende reservatie kan u dus pas boeken nadat het speeluur van een van de 2
voorgaande reservaties is verlopen.

4. Indien belet dient men de reservering per direct te annuleren zodat de baan voor
andere leden vrijkomt. Het is nl. niet correct als leden niet kunnen tennissen c.q.
reserveren omdat alle banen gereserveerd zijn terwijl men achteraf moet constateren
dat er in werkelijkheid toch banen vrij liggen omdat anderen niet komen opdagen
zonder hun reservatie te schrappen.
5. Op 4 terreinen (5 t/m 8) wordt op het uur gewisseld, terwijl op de andere 4 terreinen (1
t/m 4) op het halfuur gewisseld wordt.
6. Interclubwedstrijden, tornooi, clubkampioenschap, clublessen en initiatieven van
commissies hebben steeds voorrang op gewone reserveringen. Indien uw reservatie
hierdoor vervalt, zal u een mail van schrapping ontvangen.
7. Indien er op een bepaald ogenblik terreienen vrij liggen kunnen de leden hier gewoon
op spelen zonder te reserveren, maar met het gevaar dat, indien er alsnog iemand deze
baan reserveert hij het recht heeft om deze baan over te nemen van diegene die hierop
spelen zonder reservatie.
C. Reserveringen jeugdspelers op gewone terreinen d.w.z. iedereen jonger dan 16 jaar
1. Jeugdspelers mogen op weekdagen enkel voor 18u30 reserveren.
2. Jeugdspeler kan na 18u30 enkel samen met een senior reserveren. Reservatie dient te
gebeuren door de senior, het is nl. technisch niet mogelijk om de jeugdspeler deze
reservatie zelf te laten registreren.
3. Aanwezige jeugdspelers mogen op vrije banen op piekuren spelen zonder te
reserveren. Indien er alsnog iemand deze baan reserveert hij het recht heeft om deze
baan over te nemen van diegene die hierop spelen zonder reservatie.

D. Reservering midi-terreinen
1. Enkel spelers t/m 12 jaar kunnen deze terreinen reserveren, zij kunnen echter ook
samen met een senior reserveren. Hier dient de reservatie steeds te gebeuren vanuit de
jeugdspeler.
2. Op deze terreinen kan men een onbeperkt aantal keer een introducee vragen tegen 2,5
EUR/uur, verder blijven de introduceeregels vermeld onder punt A2 geldig.
3. Ook op deze terreinen is het gebruik van tenniskledij en tennisschoenen verplicht zoals
vermeld in artikel A punt 3.
Sanctie voor het overtreden van de reserveringsregels = 1 week schorsing. Deze sanctie
kan enkel opgelegd worden door de raad van bestuur, zij zullen u hiervan in kennis
stellen.

Aktiviteitenkalender 2016
Activiteiten worden aangekondigd op onze website www.tclanaken.be
Verder worden deze kenbaar gemaakt via:
Nieuwsbrief die electronisch naar de leden verstuurd wordt.
Ad valvas in de kantine (apart bord voor de recreanten en de jeugd)
Via facebook groep: TC Lanaken

Trainingen
De trainingen worden gegeven door Danny Caubergh en zijn trainersstaf.
De club organiseert jaarlijks een reeks zomerlessen (inschrijvingen vanaf medio februari) en
een reeks winterlessen (inschrijvingen vanaf medio juli).
De trainingen zijn voornamelijk geconcentreerd in het weekend, maar ook op weekdagen is er
beperkte mogelijkheid om te trainen, deze uren worden echter vnl. gebruikt voor de
competitieve jeugd.

Bijlagen apart te verkrijgen:
1) Huishoudelijk reglement
2) Statuten
3) Lidmaatschapsnota

Nuttige info mbt contactpersonen
Indien U info nodig heeft betreffende een
onderwerp kan u best eerste even een kijkje
nemen op onze website www.tclanaken.be .
Indien U hier niet de antwoorden vindt op uw
vragen raden wij aan om ons te contacteren via ons
e-mail-adres leden@tclanaken.be , deze mails
worden naar de verantwoordelijke personen
doorgestuurd zodat wij ons sterk maken dat u binnen
de week een antwoord krijgt op uw vraag, u
vermijdt hierdoor dat uw mail niet terecht zou
komen indien de verantwoordelijke in vakantie is.
Indien U echter liever een persoon rechtstreeks wil
bereiken, kan u hieronder de belangrijkste telefoonnummers en mail-adressen terugvinden:
Vragen ivm lessen?
Contacteer Harold Kostons, tel: 0471/364232, mail: lessen@tclanaken.be
Vragen ivm interclub of jeugdinterclub?
Contacteer Alain Wauters, tel: 0474/661362, mail : interclub@tclanaken.be
Contacteer Bart Boosten, tel: 0478/556302, mail : interclub@tclanaken.be
Vragen ivm foutieve gegevens in de ledenlijst ?
Contacteer Alain Wauters, tel: 0474/661362, mail: leden@tclanaken.be
Vragen ivm betalingen?
Contacteer Dirk Vanstapel, tel: 089/611123, mail: penningmeester@tclanaken.be
Vragen ivm jeugdwerking?
Contacteer Bart Boosten, tel: 0478/556302, mail: jeugd@tclanaken.be
Vragen ivm sponsoring of reclamevoering
Contacteer Peter Caubergh, tel: 0472/973490 mail: PR@tclanaken.be
Vragen ivm aangifte verzekerd ongeval of andere attesten?
Contacteer Alain Wauters, tel: 0474/661362, mail: leden@tclanaken.be
Vragen ivm baruitbating?
Contacteer Noel Penders, tel: 0497/660403, mail: leden@tclanaken.be
Vragen ivm technische uitrusting?
Contacteer Noel Penders, tel: 0497/660403, mail: leden@tclanaken.be
Vragen ivm het reserveringssysteem?
Contacteer Alain Wauters, tel: 0474/661362, mail: leden@tclanaken.be

